
Khảo sát nhanh về giáo dục giới tính 
cho trẻ

Thời gian khảo sát: 28.06 – 01.07.2013

Dựa trên nhóm đáp viên trực tuyến Vinaresearch



A. Thông tin nghiên cứu

� Phương pháp khảo sát : Nghiên cứu trực tuyến (Internet)

� Thời gian khảo sát : 28.06 – 01.07.2013

� Số mẫu khảo sát : 862

� Đối tượng khảo sát : Bố hoặc mẹ từ 20 tuổi trở lên

� Khu vực khảo sát : Toàn quốc

� Phương pháp chọn mẫu : Thuận tiện

� Mục Tiêu nghiên cứu : Tìm hiểu chung về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ của bố mẹ.
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ĐVT: %

B. Thông tin đáp viên
Giới tính Độ tuổi

Trình trạng hôn nhân và con cái

45.8

54.2
Nam (n=395)

Nữ (n=467)

12.3

30.8 32.8

24.2

20 - 24 tuổi 
(n=107)

25 - 29 tuổi 
(n=265)

30 - 34 tuổi (n= 
282)

35 - 39 tuổi 
(n=208)

94.8

5.2 Đã có gia đình và có
con (n=817)

Độc thân và đã có 
con (n=45)
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� Gần 9 trên 10 người được nghiên cứu tiết lộ có áp dụng các biện pháp giáo dục giới tính cho con tại nhà. Kết

quả này không thay đổi nhiều khi phân tích theo nam và nữ.

� 54.4% đáp viên cho biết con họ Thỉnh thoảng có những câu hỏi / thắc mắc về các vấn đề liên quan đến giới

tính. Cả bố và mẹ đều được các con Thỉnh thoảng hỏi về vấn đề này, chiếm lần lượt 55.7% và 53.3%. Tuy

nhiên, cũng có khoảng hơn 10% các ông bố và bà mẹ có con Không bao giờ hỏi hay thắc mắc.

� Gần ½ đáp viên đều cho biết khi con họ hỏi về các vấn đề giới tính, họ thường Giữ thái độ tự nhiên, thẳng

thắng trả lời cho con nhưng không quá tỉ mỉ. Bên cạnh đó, cũng có khoảng 45% Phân tích một cách tỉ mỉ

cho các bé nhà mình. Đối với người bố được nghiên cứu, thì lựa chọn phương pháp Giữ thái độ tự nhiên,

thẳng thắng trả lời cho con một cách tỉ mỉ hoặc Trả lời nhưng không quá tỉ mỉ với tỷ lệ bằng nhau (45.7%).

Trong khi đó, đối với người mẹ lại chọn cách Trả lời cho con nhưng không quá tỉ mỉ chiếm tỷ lệ nhiều hơn

với 50.3%.

� Khi hỏi người nào trực tiếp giải thích cho con, thì gần 5 trên 10 người được khảo sát đều chọn Cả vợ chồng

tôi, đứng ở vị trí tiếp theo là Chính bản thân tôi với 39.0%. Đối với nhóm Bố, thì 29.3% chọn Chính bản

thân tôi là người trực tiếp giải thích, và ở mẹ là 46.8%. Rất ít bố mẹ để con nghe lời giải thích về vấn đề này từ

Người khác, chiếm 0.2%.

C. Tóm tắt kết quả nghiên cứu [1]



� Có đến 77.5% phụ huynh ủng hộ (bao gồm Ủng hộ và Hoàn toàn ủng hộ) lớp dạy giáo dục cho con mình tại

trường. Tuy nhiên, cũng có khoảng 7% không ủng hộ việc có lớp dạy về GTGT (bao gồm Hoàn toàn không

ủng hộ và Không ủng hộ). Cũng theo như kết quả nghiên cứu, thì tỷ lệ ủng hộ ở Bố là 72.1% trong khi ở Mẹ

là 82.0%.

� Đa số đáp viên thuộc Nhóm ủng hộ lớp GDGT cho biết họ muốn con học vì Để con có thể trang bị các kiến

thức về giới tính một cách đầy đủ, chiếm 83.1%. Còn đối với Nhóm không ủng hộ, lý do chủ yếu họ không

đồng ý là vì Lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nếu giáo dục giới tính quá sớm, chiếm 33.8%.

� Ngoài 2 lý do chính Để con trang bị các kiến thức về giới tính một cách đầy đủ và Giúp con tự bảo vệ

bản thân, lý do tiếp theo của bố là Giúp trẻ có kiến thức về quan hệ tính dục an toàn. Trong khi đó, với mẹ

là Để con phát triển toàn diện.

� Phần lớn bố mẹ được khảo sát cho rằng con tham gia ở lớp giáo dục giới tính ở độ tuổi từ 4 trở xuống là quá

sớm, chiếm 44.8%. Độ tuổi phù hợp để tham gia lớp này là từ 12 – 13 tuổi, được 34.6% bậc phụ huynh lựa

chọn. Ngoài ra, 19 tuổi trở lên được 54.2% bố mẹ nhận định rằng quá trễ để cho con tham gia lớp học GTGT.

� 61.8% ông Bố và 56.9% bà Mẹ đều nghĩ rằng Giáo dục giới tính nên là một phần bắt buộc trong chương

trinh giảng dạy tại bậc trung học. Ngoài ra, họ còn nhận định rằng Tất cả trẻ trong độ tuổi đi học đều có

quyền biết các thông tin đầy đủ về giáo dục giới tính, chiếm tỷ lệ lần lượt là 55.4% và 53.0%.

C. Tóm tắt kết quả nghiên cứu [2]



D. BÁO CÁO CHI TIẾT



1. Áp dụng giáo dục giới tính cho con tại nhà

Gần 9 trên 10 người được nghiên cứu tiết lộ có áp dụng các biện pháp giáo dục giới tính cho con tại nhà. Kết quả này không có

nhiều thay đổi khi phân tích theo bố và mẹ.

ĐVT: %

Có 
85.2%

Không
14.8%

Hình 1: Giáo dục giới tính cho con (n=862)

Có 
85.6%

Không
14%

Bố (n=395)

Có 
84.8%

Không
15.2%

Mẹ (n=467)

Hình 2: Giáo dục giới tính cho con – Theo Bố & Mẹ

85.2% các bậc phụ huynh áp dụng các biện pháp giáo dục cho con tại nhà

Q. Vui lòng cho biết bạn có áp dụng các phương pháp giáo dục giới tính cho con bạn tại nhà hay không? [SA]
Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA]



2. Mức độ thường xuyên con hỏi về vấn đề giới tính [1]
Hơn ½ đáp viên cho biết con họ Thỉnh thoảng có hỏi / thắc mắc các vấn đề về giới tính.

54.4% đáp viên cho biết con họ Thỉnh thoảng có những câu hỏi / thắc mắc về các vấn đề liên quan đến giới tính.

ĐVT: %

2.7

14.4

54.4

15.3
13.2

Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ

Q. Vui lòng cho biết con bạn có thường xuyên hỏi bạn về các vấn đề liên quan đến giới tính không? [SA]

Hình 3: Mức độ thường xuyên con hỏi về vấn đề giới tính (n=862)



2. Con hỏi về vấn đề giới tính [2]
Con cái Thỉnh thoảng thắc mắc cả bố và mẹ vấn đề về giới tính

Cả bố và mẹ đều được các con Thỉnh thoảng hỏi các vấn đề liên quan đến giới tính, chiếm lần lượt 55.7% và 53.3%. Tuy nhiên,

cũng có khoảng hơn 10% các ông bố và bà mẹ có con Không bao giờ hỏi hay thắc mắc các vấn đề này.

ĐVT: %

2.5 2.8

11.6

16.7

55.7
53.3

19.5

11.810.6

15.4

Bố 
(n=395)

Mẹ 
(n=467)

Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ

Q. Vui lòng cho biết con bạn có thường xuyên hỏi bạn về các vấn đề liên quan đến giới tính không? [SA]

Hình 4: Mức độ thường xuyên con hỏi về vấn đề giới tính – Theo Bố & Mẹ



3. Phản ứng khi con hỏi về vấn đề giới tính [1]
Giữ thái độ tự nhiên, thẳng thắng trả lời cho con nhưng không quá tỉ mỉ là phương pháp phổ biến nhất.

Gần ½ đáp viên đều cho biết khi con họ hỏi về các vấn đề giới tính, họ thường Giữ thái độ tự nhiên, thẳng thắng trả lời cho

con nhưng không quá tỉ mỉ. Bên cạnh đó, cũng có khoảng 45% phân tích một cách tỉ mỉ cho các bé nhà mình.

ĐVT: %

48.2
45.9

23.1 22.9

4.2 2.8 1.9 0.5

Giữ thái độ tự 
nhiên, thẳng thắng 

trả lời cho con 
nhưng không quá tỉ 

mỉ

Giữ thái độ tự 
nhiên, thẳng thắng 
trả lời cho con một 

cách tỉ mỉ

Không mắc cỡ / 
tránh né để gây cảm 
giác thần bí với con

Trả lời kiên quyết rõ 
ràng, không dài 
dòng liên tưởng

Không trả lời thẳng 
vào câu hỏi của con, 

thường trả lời lấp 
lửng để cho qua

Thường rất mắc cỡ / 
khó chịu và tránh 
câu hỏi của con

La mắng trách cứ 
con không nên có 
những câu hỏi như 

vậy

Khác

Q. Vui lòng cho biết bạn thường có phản ứng như thế nào khi con bạn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề giới tính? [SA]

Hình 5: Phản ứng khi con hỏi về vấn đề giới tính (n=616)



3. Phản ứng khi con hỏi về vấn đề giới tính [2]
Cả bố và mẹ đều Giữ thái độ tự nhiên, thẳng thắng trả lời cho con nhưng không quá tỉ mỉ

Đối với người bố được nghiên cứu, thì lựa chọn phương pháp Giữ thái độ tự nhiên, thẳng thắng trả lời cho con một cách tỉ mỉ hoặc Trả

lời nhưng không quá tỉ mỉ với tỷ lệ bằng nhau (45.7%). Trong khi đó, đối với người mẹ lại chọn cách Trả lời cho con nhưng không quá

tỉ mỉ chiếm tỷ lệ nhiều hơn với 50.3%.

Q. Vui lòng cho biết bạn thường có phản ứng như thế nào khi con bạn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề giới tính? [SA]
Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA]

ĐVT: %

45.7 45.7

25.4
21.4

5.4
3.6

1.4 0.4

50.3
46.2

20.9
24.4

3.2 2.1 2.4
0.6

Giữ thái độ tự 
nhiên, thẳng thắng 

trả lời cho con 
nhưng không quá tỉ 

mỉ

Giữ thái độ tự 
nhiên, thẳng thắng 
trả lời cho con một 

cách tỉ mỉ

Trả lời kiên quyết 
rõ ràng, không dài 

dòng liên tưởng

Không mắc cỡ / 
tránh né để gây cảm 
giác thần bí với con

Không trả lời thẳng 
vào câu hỏi của 

con, thường trả lời 
lấp lửng để cho qua

Thường rất mắc cỡ 
/ khó chịu và tránh 

câu hỏi của con

La mắng trách cứ 
con không nên có 
những câu hỏi như 

vậy

Khác

Bố (n=276) Mẹ (n=340)

Hình 6: Phản ứng khi con hỏi về vấn đề giới tính – Theo bố và mẹ



4. Người trực tiếp giải thích cho con
Cả hai vợ chồng cùng giải thích trực tiếp cho con về vấn đề giới tính, chiếm 45.0%

Khi hỏi người nào trực tiếp giải thích cho con, thì gần 5 trên 10 người được khảo sát đều chọn Cả vợ chồng tôi, đứng ở vị trí tiếp theo là

Chính bản thân tôi với 39.0%. Đối với nhóm Bố, thì 29.3% chọn Chính bản thân tôi là người trực tiếp giải thích, và ở mẹ là 46.8%. Rất

ít bố mẹ để con nghe lời giải thích về vấn đề này từ Người khác, chiếm 0.2%.

ĐVT: %

45.0

39.0

8.4

3.7
1.6 1.5 0.6 0.2

Cả vợ / chồng tôi Chính bản thân tôi Vợ tôi Chồng tôi Ông / bà của trẻ Thầy / cô giáo của 
trẻ

Anh / chị của trẻ Người khác

Chiếm
46.8% 

nhóm Mẹ

Chiếm
29.3% 

nhóm Bố

Q. Vui lòng cho biết ai là người trực tiếp giải thích các câu hỏi giới tính cho con của bạn? [MA]

Hình 7: Người trực tiếp giải thích cho con (n=862)



5. Mức độ ủng hộ lớp dạy GDGT tại trường [1]
Có 41.1% người được hỏi Ủng hộ lớp dạy giáo dục giới tính cho trẻ tại trường.

Có đến 77.5% phụ huynh ủng hộ (bao gồm Ủng hộ và Hoàn toàn ủng hộ) lớp dạy giáo dục cho con mình tại trường. Tuy nhiên, cũng có

khoảng 7% không ủng hộ việc có lớp dạy về GTGT (bao gồm Hoàn toàn không ủng hộ và Không ủng hộ). Cũng theo như kết quả nghiên

cứu, thì tỷ lệ ủng hộ ở Bố là 72.1% trong khi ở Mẹ là 82.0%.

ĐVT: %Q. Vui lòng cho biết mức độ ủng hộ của bạn với việc áp dụng các lớp giảng dạy về giáo dục giới tính tại nhà trường? [SA]

Hình 8: Mức độ ủng hộ lớp dạy GDGT tại trường (n=862)

TỔNG 77.5% Ủng hộ 15.1% Không ý kiến 7.4% Không ủng hộ

BỐ 72.1% Ủng hộ 17.5% Không ý kiến 10.4% Không ủng hộ

MẸ 82.0% Ủng hộ 13.1% Không ý kiến 5.0% Không ủng hộ



6. Lý do ủng hộ / không ủng hộ lớp GDGT[1]
Có hai ý kiến trái chiều về việc Ủng hộ và Không ủng hộ trẻ học lớp GDGT

Đa số đáp viên thuộc Nhóm ủng hộ lớp GDGT cho biết họ muốn con học vì Để con có thể trang bị các kiến thức về giới tính một cách

đầy đủ, chiếm 83.1%. Còn đối với Nhóm không ủng hộ, lý do chủ yếu họ không đồng ý là vì Lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nếu

giáo dục giới tính quá sớm, chiếm 33.8%.

ĐVT: %Q. Vui lòng cho biết lý do vì sao bạn ủng hộ / không ủng hộ việc áp dụng các lớp giảng dạy về giáo dục giới tính tại trường? [MA]

Hình 9: Lý do ủng hộ / không ủng hộ lớp GDGT (n=668)

LÝ DO 1 Để con có thể trang bị các kiến thức về giới
tính một cách đầy đủ. (83.1%)

LÝ DO 2 Giúp con tự bảo vệ bản thân. (69.6%)

LÝ DO 3 Để con có thể phát triển toàn diện. (58.2%)

LÝ DO 1
Lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nếu giáo 
dục về giới tính quá sớm. (33.8%)

LÝ DO 2Lo sợ các bài học không phù hợp cho trẻ. 
(32.8%)

LÝ DO 3Kích thích tính tò mò / tự tìm hiểu về các
vấn đề tình dục quá sớm ở trẻ. (31.8%).

Nhóm ủng hộ Nhóm Không ủng hộ



6. Lý do ủng hộ / không ủng hộ lớp GDGT[2]
Cả bố mẹ đều quan tâm nhiều nhất đến lý do Để con có thể trang bị các kiến thức về giới tính một cách đầy đủ

Ngoài 2 lý do chính Để con trang bị các kiến thức về giới tính một cách đầy đủ và Giúp con tự bảo vệ bản thân, lý do tiếp theo của bố

là Giúp trẻ có kiến thức về quan hệ tính dục an toàn. Trong khi đó, với mẹ là Để con phát triển toàn diện.

ĐVT: %

BỐ
n=285

MẸ
n=383

Q. Vui lòng cho biết lý do vì sao bạn ủng hộ / không ủng hộ việc áp dụng các lớp giảng dạy về giáo dục giới tính tại trường? [MA]
Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA}

Để con có thể trang bị các kiến thức về
giới tính một cách đầy đủ (79.3%)

Giúp con tự bảo vệ bản thân (63.9%) 

Giúp trẻ có kiến thức về tình dục an 
toàn (56.5%)

Để con có thể trang bị các kiến thức về
giới tính một cách đầy đủ (85.9%)

Giúp con tự bảo vệ bản thân (73.9%) 

Để con có thể phát triển toàn diện 
(60.8%)

Lo sợ các bài học không phù hợp cho
trẻ (34.5%)

Lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ 
nếu giáo dục về giới tính quá sớm
(29.2%)

Kích thích tính tò mò / tự tìm hiểu về
các vấn đề tình dục quá sớm ở trẻ 
(28.3%)

Lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ 
nếu giáo dục về giới tính quá sớm
(40.0%)

Kích thích tính tò mò / tự tìm hiểu về
các vấn đề tình dục quá sớm ở trẻ 
(36.5%)

Lo sợ các bài học không phù hợp cho
trẻ (30.6%)



7. Độ tuổi phù hợp tham gia lớp GDGT

Phần lớn bố mẹ được khảo sát cho rằng con tham gia ở lớp giáo dục giới tính ở độ tuổi từ 4 trở xuống là quá sớm, chiếm 44.8%.

Độ tuổi phù hợp để tham gia lớp này là từ 12 – 13 tuổi, được 34.6% bậc phụ huynh lựa chọn. Ngoài ra, 19 tuổi trở lên được

54.2% bố mẹ nhận định rằng quá trễ để cho con tham gia lớp học GTGT.

ĐVT: %

Quá sớm Phù hợp Quá trễ

Dưới 4 tuổi 44.8 0.3 0.3

4 - 6 tuổi 30.2 3.9 0.0

7 - 9 tuổi 13.8 11.5 1.2

10 - 11 tuổi 7.0 19.5 1.5

12 - 13 tuổi 2.7 34.6 3.3

14 - 16 tuổi 1.0 25.6 14.7

17 - 18 tuổi 0.3 4.0 24.9

Từ 19 trở lên 0.1 0.6 54.2

34.6% bố mẹ cho biết độ tuổi phù hợp cho con tham gia lớp học GDGT là 12 – 13 tuổi.

Q. Vui lòng cho biết độ tuổi phù hợp tham gia lớp giáo dục giới tính? [Matrix SA]

Hình 10: Độ tuổi phù hợp tham gia lớp GDGT (n=668)



8. Nhận định về vấn đề GDGT [1]

Có đến 59.0% người đồng tình cho con học lớp giáo dục giới tính ở bậc trung học. Trong khi đó, số người đồng ý cho con học

chương trình này ở bậc tiểu học chỉ chiếm 23.5%.

ĐVT: %

Có gần 60% người được nghiên cứu cho biết nên là bắt buộc trong chương trình giảng dạy ở bậc trung học

Q. Vui lòng cho biết bạn đồng ý với các nhận định nào sau đây về vấn đề giáo dục giới tính [MA]

Hình 11: Nhận định về vấn đề GDGT (n=668)

Giáo dục giới tính nên là 
một phần bắt buộc trong 
chương trình giảng dạy 

tại bậc trung học

Tất cả các trẻ trong độ 
tuổi đi học đều có quyền 
biết các thông tin đầy đủ 

về giáo dục giới tính

Giáo dục giới tính nên 
chú trọng giải quyết vấn 
đề ngăn ngừa cưỡng bức 

hoặc bạo lực tình dục

Giáo dục giới tính nên 
cho trẻ khám phá về 

kiến thức liên quan đến 
quan hệ tình dục và các 

phương tiện hỗ trợ

Giáo dục giới tính cần 
phải giải quyết các vấn 
đề xung quanh đến xu 

hướng tình dục

59.0%

31.9%

54.0%

35.5%

31.9%



8. Nhận định về vấn đề GDGT [2]

ĐVT: %

Bố (n=285) Mẹ (n=383)

Giáo dục giới tính nên là một phần bắt buộc trong chương 
trình giảng dạy tại bậc trung học

61.8 56.9

Tất cả các trẻ trong độ tuổi đi học đều có quyền biết các 
thông tin đầy đủ về giáo dục giới tính

55.4 53.0

Giáo dục giới tính nên chú trọng giải quyết vấn đề ngăn ngừa 
cưỡng bức hoặc bạo lực tình dục

37.9 33.7

Giáo dục giới tính nên cho trẻ khám phá về kiến thức liên 
quan đến quan hệ tình dục và các phương tiện hỗ trợ

37.5 27.7

Giáo dục giới tính cần phải giải quyết các vấn đề xung quanh 
đến xu hướng tình dục

31.9 31.9

Giáo dục giới tính nên là một phần bắt buộc trong chương 
trình giảng dạy tại bậc tiểu học

24.9 22.5

Cha mẹ có quyền không cho con tham gia các lớp học giáo 
dục giới tính tại trường

13.3 8.4

Q. Vui lòng cho biết bạn đồng ý với các nhận định nào sau đây về vấn đề giáo dục giới tính  [MA]
Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA]

Hình 12: Nhận định về vấn đề GDGT – Theo Bố & Mẹ

61.8% ông Bố và 56.9% bà Mẹ đều nghĩ rằng Giáo dục giới tính nên là một phần bắt buộc trong chương trinh giảng dạy tại

bậc trung học. Ngoài ra, họ còn nhận định rằng Tất cả trẻ trong độ tuổi đi học đều có quyền biết các thông tin đầy đủ về

giáo dục giới tính, chiếm tỷ lệ lần lượt là 55.4% và 53.0%.

Phần lớn cả Bố và Mẹ có nhận định giống nhau
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